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LITERATURA

PRIMEIRA  QUESTÃO

No romance Nove noites, de Bernardo Carvalho, em um certo trecho da carta, Manoel Perna escreve o seguinte:

“Na primeira noite, ele me falou de uma ilha no Pacífico, onde os índios são negros. Me falou do
tempo que passou entre esses índios e de uma aldeia, que chamou Nakoroka, onde cada um
decide o que quer ser, pode escolher sua irmã, seu primo, sua família, e também sua casta,
seu lugar em relação aos outros. Uma sociedade muito rígida nas suas leis e nas suas regras,
onde, no entanto, cabe aos indivíduos escolher os seus papéis.”

Bernardo Carvalho. Nove noites.

Considerando as informações contidas no trecho acima, e a narrativa como um todo, faça o que se pede.

A) Discorra sobre a importância da ilha do Pacífico na constituição da personagem Buell Quain.

B)  Aponte e comente um episódio que revela o fascínio de Buell pela ilha do Pacífico.

SEGUNDA  QUESTÃO

Leia o fragmento a seguir.

“Estes cegos, se não lhes acudirmos, não tardarão a transformar-se em animais, pior ainda,
em animais cegos [...]. Há que dar remédio a este horror [...].

José Saramago. Ensaio
sobre a cegueira.

Considerando a intenção alegórica de Saramago em Ensaio sobre a cegueira, explique o sentido conotativo dos
termos cegos, animais e horror, presentes no fragmento apresentado acima.
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TERCEIRA  QUESTÃO

O livro de poesias de José Paulo Paes − Prosas seguidas de odes mínimas − é dividido em duas seções: “prosas” e
“odes mínimas”.

Leia o poema abaixo que está inserido na seção “prosas”.

Mundo novo

Como estás vendo, não valeu a pena tanto esforço:
a urgência na construção da Arca
o rigor na escolha dos sobreviventes
a monotonia da vida a bordo desde os primeiros dias
a carestia aceita com resmungos nos últimos dias
os olhos cansados de buscar um sol continuamente adiado.

E no entanto sabias de antemão que seria assim. Sabias que
     a pomba iria trazer não um ramo de oliva mas de
     espinheiro.

Sabias e não disseste nada a nós, teus tripulantes, que ora
    vês lavrando com as mesmas enxadas de Caim e Abel
    a terra mal enxuta do Dilúvio.

Aliás, se nos dissesses, nós não te acreditaríamos.

José Paulo Paes. Prosas
seguidas de odes mínimas.

Faça o que se pede.

A) Explique os limites entre prosa e poesia nesse poema.

B) Explique, exemplificando com versos, como ocorre a intertextualidade nesse poema.

QUARTA  QUESTÃO

Segundo o crítico Davi Arrigucci Jr., para ler a poesia de Bandeira é necessário compreender sua “atitude humilde”,
que determina tanto o tema quanto a forma do seu fazer poético.

Leia o poema abaixo.

            Programa para depois da minha morte

 “Depois de morto, quando eu chegar ao outro mundo,
  Primeiro quererei beijar meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios, meus primos.
  Depois irei abraçar longamente uns amigos – Vasconcelos, Ovalle, Mário...
  Gostaria ainda de me avistar com o santo Francisco de Assis.
  Mas quem sou eu? Não mereço.
  Isto feito, me abismarei na contemplação de Deus e de sua glória
  Esquecido para sempre de todas as delícias, dores, perplexidades
  Desta outra vida de aquém-túmulo.”

Manuel Bandeira. Os melhores
poemas de Manuel Bandeira.

Responda as questões que se seguem.

A) Que verso melhor exprime uma atitude humilde do poeta?

B) De que modo essa atitude se manifesta no poema, em relação ao tema e à forma de expressão empregados pelo
poeta modernista?


